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Mijn proefschrift is natuurlijk niet zonder hulp van vele mensen tot stand gekomen. Hiervoor 
wil ik iedereen die de afgelopen vier jaar een bijdrage aan het onderzoek heeft geleverd, 
hartelijk danken!
 Allereerst wil ik mijn promotoren Prof. dr. Paul van Geert en Prof. dr. Bieuwe van der 
Meulen bedanken. Onze maandelijkse gezamenlijke bijeenkomsten en de gesprekjes 
tussendoor, leidden altijd weer tot nieuwe ideeën, inzichten en mogelijkheden. Paul, jouw 
‘dynamische’ en creatieve ideeën en de vrijheid die je mij hebt gegeven tijdens het uitvoeren 
van mijn onderzoek en het schrijven van het proefschrift, heb ik zeer gewaardeerd. Je hulp 
bij de, voor mij meestal voorheen onbekende, analyses, waarin je altijd weer inventief te 
werk gaat in een razend tempo, hebben tot deze inzichten in dit proefschrift geleid. Ik hoop 
dat we, ook tijdens mijn nieuwe klus als post-doc, wederom inspirerende jaren tegemoet 
gaan! Bieuwe, jouw betrokkenheid en onze twee mooie buitenlandse congresbezoeken 
en ook je persoonlijke ‘touch’ die je de afgelopen vier jaar, ook als actieve ‘pensionado’ 
aan onze gesprekken hebt gegeven, heb ik zeer gewaardeerd. Ik hoop dat we elkaar in de 
wandelgangen nog vele malen tegen zullen tegen komen en onze samenwerking nog lang 
kunnen voortzetten.
 Ook wil ik dr. Marieke Timmerman heel hartelijk danken. Marieke, zonder jouw 
statistisch inzicht, was hoofdstuk 4 niet geworden wat we voor ogen hadden. Ik vond het 
heel prettig om met je te werken, mede door je snelle nakijken en je kritische en scherpe blik 
op de data.
 Verder wil ik graag Molendrift en Ordina, voorheen Vertis, bedanken voor het meedenken 
met de onderzoeksopzet, meedenken tijdens het uitvoeren van het onderzoek, bespreken 
van de resultaten en het aanpassen van de spellen. In het bijzonder wil ik graag Maarten 
Wetterauw bedanken voor het meedenken, met name met betrekking tot ideeën voor 
congresbezoeken en de mogelijkheden voor subsidieaanvragen. Gebleken is dat uitbreiding 
van de spellen niet kosteloos is en het helaas niet eenvoudig is om nieuwe investeerders te 
vinden. Hopelijk lukt het om in de toekomst alsnog hiermee verder te kunnen.
 Ook Ellen Loykens, Sheila Danhof, Christianne Frans, Bas Plaut, Jacco Struik en Tom 
Verhagen wil ik bedanken voor de input en bijdragen bij het opzetten van het onderzoek, 
zoals het registreren van de juiste muisdata, het opzetten van beslisregels, het aanpassen van 
de computerspellen, het delen van eerdere ervaringen van Molendrift tijdens het uitvoeren 
van pilot-onderzoeken en het zoeken van peuterspeelzalen.
 Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, heb ik veel hulp gehad van peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven en medisch kinderdagverblijven. Ik wil dan ook alle leidsters, 
coördinatoren, orthopedagogen, ouders en kinderen hartelijk danken voor hun inzet en 
medewerking. Alle kinderen die hebben meegewerkt, moesten het gehele onderzoekstraject 
doorlopen, van het spelen van de computerspellen tot het doorlopen van een 
ontwikkelingstest. Ook zijn vele computerspellen gespeeld en getoetst en zijn er behoorlijk 
wat video-opnames geobserveerd. Hiervoor wil ik alle bachelor- en masterstudenten 
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bedanken die ik heb begeleid: Annika, Cecelia, Ilona, Jeroen, Juul, Leonie, Lotte, Marcella, 
Mariska, Marleen, Merel, Nyncke, Rosanne, Semira, Shannon, Susanne, Trudy en Yin.
 Tijdens de afgelopen vier jaren heeft ook Diny van der Aalsvoort meegedacht in 
het publiceren van mijn onderzoek. Hartelijk dank hiervoor. Pieter Zandbergen, van de 
instrumentatiedienst Psychologie, wil ik ook dank zeggen voor het lenen van een grote 
collectie camera’s en het eindeloos overzetten van oude tapes naar digitale versies. 
 Het schrijfproces, het begeleiden van studenten, het geven van onderwijs, en het 
uitvoeren van onderzoek is met name motiverend en stimulerend, in een goede werksfeer 
met je (in)directe collega’s ‘op de gang’, maar tegenwoordig ook in het Munting en in de 
Heymansvleugel. Ondanks dat de afdelingen Klinische, Ontwikkelings- en Neuropsychologie 
nu opgesplitst zijn, wil ik toch al mijn collega’s van alle drie afdelingen bedanken voor alles. 
Jessica, mijn kamergenootje en paranimf, wil ik heel erg bedanken voor het delen van alle 
‘lief en leed’. Ondanks dat we wellicht straks, niet meer een geïntegreerd kamertje ‘N’ - ‘O’ 
delen, hoop ik dat we de integratie op dezelfde voet voort kunnen zetten! Ook wil ik graag 
Annemieke en Heidi bedanken voor jullie luisterend oor en de gezellige congrestrip naar 
Parijs, omdat het ook, buiten het congres, heel goed (en spectaculair…) met jullie vertoeven 
was. Annemieke, ook fijn dat je mijn paranimf wil zijn! Marijn en Marieke wil ik bedanken 
voor onze gezellige Litouwse ervaringen! Nooit geweten dat cocktails ook daar zo lekker 
smaken. Hopelijk gaan we in de toekomst weer eens met z’n allen (inter)nationaal!
 Naast mijn collega’s, wil ik heel graag al mijn vrienden, familie en kennissen bedanken die 
een luisterend oor boden, en zo regelmatig geüpdated zijn in al het wetenschappelijke reilen 
en zeilen. Jeannette, onze ‘passie’, namelijk zingen, hebben we vanaf het begin van onze 
studententijd gedeeld. Gelukkig delen we niet alleen het ‘zingen’, maar ook heel veel andere 
dingen, die minstens zo belangrijk zijn! Ik hoop nog veel dinsdagavond-etentjes met je te 
mogen meemaken! Ook DK-dames Beatrijs, Berdien en Maaike, dank voor jullie luisterend 
oor in alle opzichten, de gezellige kaasfondue-, stamppot- en Kerstbundel-jodel-winter-
wandel-avondjes achter de piano en als fanatieke stadjers in de Drentse natuur!
 Heit en mem, jullie wil ik bedanken voor jullie grote betrokkenheid en luisterend oor in 
alle opzichten. Mijn broers, zus en schoonzus daarbij niet te vergeten, Hendrik, Jan, Sytske 
en Sophie. Al wonen we tegenwoordig zowat aan beide ‘wereldeinden’, dank voor de 
support, (toekomstige) tripjes Down Under, de gezellige vakanties, lunches en thee-uurtjes 
@ Ebbingestraat en voor onze logopedisch verantwoorde gesprekken en drie-dubbele-
banden sprongen. Sophie, thanks for all your comments, I think you also deserve a golden 
star! Als laatste wil ik graag Matthijs heel erg bedanken, niet alleen voor je support in alle 
‘onderzoeks- en onderwijs-perikelen’ en het doornemen van m’n artikelen, maar vooral 
voor je steun en vertrouwen in alle opzichten!




